
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1367 

z dnia 4 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014 w odniesieniu do przepisów 
przejściowych dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1), w szczególności jego art. 89, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 807/2014 (2) uchylono rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 (3). 
Art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 807/2014 stanowi jednak, że rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 
stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 (4) przed dniem 1 stycznia 2014 r. 

(2)  W art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 określono pułap transferów wkładu EFRROW dokonywanych przez 
państwa członkowskie między osiami priorytetowymi programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wyznaczono 
termin zgłaszania takich zmian Komisji oraz termin oceny tych zmian przez Komisję. 

(3) Trudności gospodarcze utrzymujące się w państwach członkowskich miały znaczący wpływ na wyniki poszcze
gólnych osi priorytetowych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. 

(4)  Późne przyjęcie podstawy prawnej dla nowego okresu programowania znacznie opóźniło przyjęcie programów 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, tym samym jeszcze bardziej ograniczając państwom 
członkowskim możliwości wsparcia gospodarki wiejskiej. 

(5)  Aby państwa członkowskie mogły inwestować wszelkie możliwe środki na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, powinny one mieć możliwość wykorzystywania środków finansowych już zapisanych w budżecie w 
ramach programów współfinansowanych przez Unię. 

(6)  Należy zatem zwiększyć elastyczność transferów między osiami. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 807/2014 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„W odniesieniu do transferów między osiami pułap 3 % – określony w art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1974/2006 – zwiększa się do 5 %. 

W odniesieniu do terminu zgłaszania Komisji zmian w programach termin 31 sierpnia 2015 r. – określony w art. 9 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 – zostaje przedłużony do dnia 30 września 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15). 

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1). 



W odniesieniu do terminu dokonania przez Komisję oceny zgłaszanych zmian okres czterech miesięcy – określony 
w art. 9 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 – zostaje skrócony do trzech miesięcy.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

8.8.2015 L 211/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1367 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 

